
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 46/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018 

(46/08/04/2018-61/08/04/2018) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

nasledovný program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Malatíny pre voľby poslancov  do obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2018-2022 
5. Návrh na počet poslancov Obce Malatíny na nové volebné obdobie r. 2018-2022 
6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Malatíny na nové volebné obdobie r. 

2018-2022 
7. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 
8. Rozpočtové opatrenia 
9. Majetko-právne náležitosti – návr zmluvy-osobitný zreteľ -schválenie 
10. Majetko-právne náležitosti – návrh zmluvy -priamy predaj-schválenie 
11. Štatút obce Malatíny – schválenie 
12. Voľba členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol v rodinných 

domoch 
13. Požiarny poriadok obce – schválenie 
14. Doručené podania 
15. Záver 

 

 

 

07.08.2018 

 

 
    Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 2. Text : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie  č. 47/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1. Jána Šlachtu 

                                           2. Ing. Jaroslava Podhorányho 

 

b) zapisovateľa : Libušu Moravčíkovú 

 

07.08.2018 

 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č. 3. Text : Kontrola plnenia uznesení. 

 

Uznesenie  č.48/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 27.06.2018. 

. 

07.08.2018 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



K bodu programu č. 4. Text : Návrh na určenie volebných obvodov v obci Malatíny pre voľby 
poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018-2022 

 

 

 

Uznesenie  č. 49/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje    

volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného  zastupiteľstva  

 pre volebné obdobie  r. 2018 – 2022,  a to: 
 

1 volebný obvod 

 

 

 

07.08.2018 

 

                      Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 

K bodu programu č. 5. Text : Návrh na počet poslancov Obce Malatíny na nové volebné obdobie r. 

2018-2022 

 

Uznesenie  č. 50/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

  

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

určuje    

 

počet poslancov Obce  Malatíny v novom volebnom období  r. 2018 – 2022    päť (5)   
 
 
07.08.2018 

 
  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 



 

 

 

K bodu programu č. 6. Text : Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malatíny na 

nové volebné obdobie r. 201/-2022 

 

Uznesenie  č. 51/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

u r č u j e  

 

výkon funkcie  starostu Obce Malatíny v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

v rozsahu 0,75, t. zn. týždenný fond pracovného času je 30 hodín.  
 
 
 
 
 
07.08.2018 

 
  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 

 

 

K bodu programu č. 7. Text : Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 

 

Uznesenie  č. 52/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

berie na vedomie 

čerpanie rozpočtu Obce Malatíny ku 30.6.2018 

 

07.08.2018 

 
 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 

 



K bodu programu č. 8 Text : Rozpočtové opatrenia. 
 

Uznesenie  č. 53/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

 

07.08.2018 
 
 
 

Ing. Peter Pethö  
          starosta obce 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 9. Text : Majetkoprávne náležitosti –návrh zmluvy-osobitný zreteľ -

schválenie. 
 

Uznesenie  č. 54/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo  návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny a pánom Ing.  Zdenkom 
      Palúchom 

b) schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny a pánom Ing.  Zdenkom 

      Palúchom rod.v Palúch, narodeného 20.06.1969, rodné číslo ............  ,   bytom     

      Vlkanovská 62/40, 976 31 Vlkanová v zmysle prijatého uznesenia č. 37/06/03/2018  a to  

      pozemkov vo vlastníctve obce   Malatíny  v  katastrálnom území Malatíny vedeného na  

     LV č. LV č.442, parcela registra C č. 37 o výmere 205,25 m2,  (podiel 8/32 z 821m2) druh trvalý  

     trávny porast a parcela registra C 524/2 o výmere  10,75 m2, (podiel 8/32 z 43m2) druh  
     zastavaná plocha a nádvorie t.j. celková výmera  uvedených pozemkov je 216 m2,  do     
     vlastníctva  v 8/32 k celku, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný  
     osobitného  zreteľa podľa §  9a  ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v     
     znení neskorších predpisov, spočívajúci v  tom, že predmetné pozemky v podiely 24/32 sú vo  
     vlastníctve Ing. Zdenka   Palúcha,  rod.v Palúch, narodeného 20.06.1969, rodné číslo  
    .....................  ,   bytom Vlkanovská 62/40, 976 31 Vlkanová .  

           Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré Obec Malatíny dlhodobo     

           nevyužíva, sú  v podiely 24/32 k celku  vo vlastníctve kupujúceho, ktorý sa o predmetné   

           pozemky  stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.  Kúpna cena  pozemku je  vo  

           výške  15,50 eur za m2 t.j. celková cena je  3348 eur, Slovom : Tritisíctristoštyridsaťosem eur. 

c) úhradu právnych služieb – vypracovanie zmluvy – z rozpočtu obce Malatíny. 

d) úhradu vkladu do Správy katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš kupujúcim. 
 
 
07.08.2018 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 



K bodu programu č. 10. Text : Majetkoprávne náležitosti – návrh zmluvy – priamy predaj - 

schválenie 
 

Uznesenie  č. 55/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo  návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny a pánom Jozefom  

      Kováčikom 

b) schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny a pánom Jozefom  Kováčikom, rod.  

      Kováčik,  narod. 10.06.1975, rodné číslo ..............., trvale bytom 922 01 Bašovce 134 

             v zmysle prijatého uznesenia č. 36/06/03/2018  a to časť parcely E-KN č. 731/2   

            zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 401 m2, zapísaná Okresným úradom,  
            katastrálnym odborom v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 738 pre k.ú. Malatíny,  
            z ktorej je parcela C-KN 533/5 vytvorená GP č. 440265595-26/2018 zo dňa  

            14.03.2018 zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 97 m2 za kúpnu cenu 1100 €  

 /slovom Jedentisícsto Eur/, t. j. 11,34 Eur/1m2. Keďže sa jedná o priamy predaj 

majetku podľa § 9a ods. 1 písmeno c/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 

podliehal zverejneniu na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce (od dňa 

16.05.2018 do dňa 31.05.2018)  a stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce v deň 

schválenia prevodu (znalecký posudok číslo 88/2018 zo dňa 23.04.2018) nie je starší ako 

6 mesiacov, takže sú naplnené ustanovenia § 9a ods. 5  zákona číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí; s úhradou právnych služieb – vypracovanie zmluvy – z rozpočtu obce 

Malatíny a s úhradou vkladu do Správy katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš -  

kupujúcim. Keďže v tomto prípade ide o priamy predaj mimo obchodnej verejnej súťaže, 

musí kupujúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy predložiť čestné vyhlásenie o tom, že 

nemá osobitný vzťah k obci  podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Kúpna zmluva bude uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, ktorá stanoví, že ak sa 

preukáže, že čestné vyhlásenie ku dňu podpisu zmluvy nebolo pravdivé, zmluva je 

neplatná podľa § 39 občianskeho zákonníka.  

 
 
07.08.2018 

 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č.11 Text : Štatút Obce Malatíny - schválenie 

 

 

Uznesenie  č. 56/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa  07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

schvaľuje 

predložený Štatút Obce Malatíny, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

07.08.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 
 
 
 

 

K bodu programu č.12. Text :Voľba členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych 

požiarnych kontrol v rodinných domoch. 
 

Uznesenie  č. 57/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

volí 

a) členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol    

v rodinných domoch :  1. Dominka Cabana ml. 

                                                           2. Dominika Cabana st. 

                                                           3. Gabrielu Cabanovú  

             b) vedúceho kontrolnej skupiny : Dominika Cabana ml. 

 

07.08.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 
 

 

 



 

K bodu programu č.13. Text : Požiarny poriadok Obce Malatíny - schválenie 

 
 

Uznesenie  č. 58/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

Požiarny poriadok Obce Malatíny 

 

07.08.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu č.14. Text :Doručené podania –Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 
projektu v roku 2018 
 

Uznesenie  č. 59/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 a odporúča  Rímskokatolíckej cirkvi 

farnosti Partizánska Ľupča 83, 032 15 Partizánska Ľupča  doplniť žiadosť v súlade s platným VZN č. 

2/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce -  pre ďalšie posúdenie žiadosti na rokovanie 

OcZ Malatíny. 

 

07.08.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 
 

 

 

 



 

 

 

K bodu programu č. 14. Text :Doručené podania – nutnosť prekládky elektrického vedenia pri 

nájomných bytových domoch. 
 

Uznesenie  č. 60/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

 

elektroinštalačné práce pri prekládke elektrického vedenia do výšky 2640€ s DPH. 

 

 

 

07.08.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 14. Text :Doručené podania- Westernový večer – MAGURA WILLAGE BAR. 
 

Uznesenie  č. 61/08/04/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 07.08.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

výšku nákladov 200€  na spolufinancovanie Westernového večera v spolupráci s MAGURA 

VILLAGE. 

 

 

07.08.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

 

 

 

 


